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Kính gửi: Các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện Cao Lộc 

 
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, nhất là khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng; bên 

cạnh đó, cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện 

Cao Lộc, và một số cửa khẩu phụ khác tiềm ẩn phức tạp về tình hình dịch bệnh 

covid-19 do những nơi này thường xuyên tập trung diễn ra hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa, tập trung nhiều lái xe vận chuyển hàng hóa từ các vùng có dịch vào 

địa bàn, nguy cơ các ca dương tính từ các tỉnh khác di chuyển đến địa bàn và lây 

lan ra cộng đồng là rất cao; hoạt động thương mại trên các khu vực này sẽ có diễn 

biến khó lường do tác động bởi các biện pháp phòng, chống dịch từ các địa phương 

làm tăng giá cước, tăng thời gian vận chuyển lưu thông hàng hóa, giảm năng lực 

phân phối hàng hóa trên thị trường đối với hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả 

nước,… nên một số hành vi, thủ đoạn kinh doanh bất hợp pháp có thể phát sinh đối 

với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong các bến bãi, cửa 

khẩu. Ban chỉ đạo 389 huyện Cao Lộc yêu cầu các đơn vị, các ngành thành viên 

BCĐ 389 huyện Cao Lộc phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Các ngành, thành viên trong Ban chỉ đạo 389 huyện Cao Lộc như: Chi 

cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; các Đồn Biên phòng: cửa khẩu Quốc tế 

Hữu Nghị, Bảo Lâm, Thanh Lòa, Ba Sơn, Đội Quản lý thị trường số 2 tăng cường 

phối hợp với các lực lượng chức năng khu vực biên giới tổ chức tuyên truyền, 

khuyến cáo, ký cam kết chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh và phòng 

chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh tại khu vực cửa khẩu, các bãi 

dừng đỗ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; kịp thời phát hiện, xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo điều kiện theo quy định đối với hoạt động lưu 

thông, xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu. 

2. Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn 

huyện Cao Lộc đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhất là nhóm hàng hóa thiết yếu 

phục vụ đời sống Nhân dân (lương thực, thực phẩm, dược phẩm, vật tư y tế, xăng 

dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng,…) khu vực cửa khẩu và nhu cầu tiêu dùng của đội ngũ 

lái xe, chủ hàng xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn; chủ trì, phối hợp kiểm tra, 

xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh, dịch vụ, chú trọng các hành vi vi 

phạm về niêm yết giá, bán hàng không theo giá niêm yết, an toàn thực phẩm, gian 
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lận nguồn gốc hàng hóa, lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi kinh 

doanh bất hợp pháp, không chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19. 

3. Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Cao Lộc phối hợp với 

các cơ quan chức năng trong khu vực biên giới thực hiện các hình thức truyền 

thông phù hợp nhằm định hướng dư luận tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp, 

các tầng lớp người tiêu dùng về hoạt động thương mại, đảm bảo cung cầu hàng 

hóa, duy trì hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn. 

UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo 389 huyện yêu cầu các ngành, thành viên 

Ban Chỉ đạo 389 huyện Cao Lộc nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung nêu 

trên; kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BCĐ 389 tỉnh (B/cáo); 

- CQTTr BCĐ 389 - Cục QLTT tỉnh: 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các ngành thành viên khác BCĐ 389 huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Anh 
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